Upplands Fotbollförbund
Disciplinutskottet (DpU)

Uppsala 2016-06-21
Till: Märsta IK och Danmarks IF
Detta utskick skickas endast med e-post.

Ärende 10: Anmälan mot Märsta IK P13 DM-match
Gällande matchen:
Matchnr:
Datum:
Tävling:

Märsta IK – Danmarks IF
170249030
2016-06-04
DM P13

Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) har på möte den 20/6 2016 behandlat anmälan mot Märsta IK
i ovanstående match från Danmarks IF. Yttrande föreligger från Märsta IK.

Upplands Fotbollförbunds DpU beslutar:
Att lämna anmälan utan åtgärd.

DpU noterar följande:
Inkommande skrivelse/anmälan är en uppfattning/beskrivning av Danmarks IF över ovanstående match.
Beskrivningen är av allmän karaktär och ingen individuell spelare/person har kunnat pekas ut, varför någon
bestraffning i detta ärende mot enskild spelare inte kan utdelas. DpU anser inte att Märsta IK brustit i
arrangemanget på det sätt att arrangörens ansvar kan sanktioneras. I Märsta IK:s svar får DpU ta del av en annan
beskrivning av matchen.
Domaren i en match har givetvis en mycket viktig funktion att fylla. Han/hon ska på ett neutralt och korrekt sätt
leda matchen och stävja alla tendenser till fult spel eller dåligt uppträdande.
Vid situationer som uppstår i samband med match är det domaren som ska rapportera in till Upplands
Fotbollförbund. I de allra flesta ungdomsmatcher är det hemmalaget som tillsätter domare. Dessa domare är
oftast från den egna föreningen. Den tillsatta domaren är i många fall ung och i början av sin domarkarriär.
Han/hon kan givetvis hamna i situationer som för honom/henne kan vara svårlösta pga. tex. oerfarenhet.
På varje ledare – speciellt inom ungdomsfotbollen – åligger det att ”hjälpa/ stötta” domaren och uppträda på ett
sådant sätt att de, i alla avseenden, är goda föredömen för sina unga spelare.
Om problemfyllda situationer uppstår under matchen kan med fördel båda lagledarna och domaren använda sig
av Time Out. Detta för att på ett positivt sätt klara ut situationer under pågående match. Gällande Time Out se
”Tävlingsföreskrifter Ungdomsfotboll 13 – 17 år” punkt 18.4 Time Out.
Beträffande inkommen skrivelse och svar kan DpU naturligtvis inte uttala sig om vems uppfattning som är
korrekt om ”hur det gick till” på och runt planen i den aktuella matchen. Kanske sanningen (som oftast) ligger
någonstans mittemellan!? Från Upplands Fotbollförbund vill vi vädja till alla berörda parter, ledare för både
Märsta IK och Danmarks IF, att fundera över sin egen roll för den uppkomna situationen.

________________________________________________________________________
Besöksadress
Sportfältsv 3
UPPSALA

Postadress
Upplands FF
Box 230 62
750 23 UPPSALA

Telefon
018-430 60 75

Fax
018-12 74 55

E-post
dick@upplandsff.se

Upplands Fotbollförbund
Disciplinutskottet (DpU)

Vi utgår från att samtliga inblandade i den här ”affären” ställer upp bakom de riktlinjer som finns för svensk
barn- och ungdomsfotboll och som bl a omfattar ett antal budord under samlingsnamnet:
FAIR PLAY – RENT SPEL.









Vi följer fotbollens regler!
Vi respekterar domarens beslut!
Vi uppmuntrar till juste spel!
Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna!
Vi hälsar på varandra före matchen!
Vi tackar motståndarna och domarna efter matchen!
Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri!
Vi har god stil på och utanför planen!

I händelse av missnöje får berörda parter överklaga detta beslut hos Upplands Fotbollförbunds styrelse,
Box 23062, 750 23 Uppsala.
För att Upplands Fotbollförbunds styrelse ska kunna ta upp ärendet skall överklagan ha inkommit till
Upplands Fotbollförbunds styrelse senast inom två (2) veckor (5 juli) från den dag detta beslut meddelats.
Överklagande av beslut ska åtföljas av en avgift om 1000 kr som sätts in på Bankgiro: 5895-6087.
Om överklagandet helt eller delvis bifalles återbetalas avgiften.

Bilaga: Handlingar i ärendet till Märsta IK och Danmarks IF.

Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund

Dick Olsson

Dick Olsson e.u.

I beslutet deltog följande ledamöter:
Leif Nilsson, ordf.
Louise Hammarbäck
Christer Söderberg
Bengt Sörndal
Hanna Nordquist

________________________________________________________________________
Besöksadress
Sportfältsv 3
UPPSALA

Postadress
Upplands FF
Box 230 62
750 23 UPPSALA

Telefon
018-430 60 75

Fax
018-12 74 55

E-post
dick@upplandsff.se

